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 Dzieci nie przychodzą do kościoła, by przeszkadzać innym. Nie mają 

złych intencji. A jednak często widzimy sceny biegania przed ołtarzem, biega-

nia po kościele, czy po prostu niewłaściwego zachowania. Takie zachowania 

rozpraszają wiernych, a rodziców wprawiają w zakłopotanie, wywołują u nich 

frustrację lub czasami  niestety nie wywołują żadnej refleksji. Wierni w takiej 

sytuacji zaczynają bardziej skupiać się na dziecku niż na modlitwie. Księża róż-

nie podchodzą do zachowania dziecka w kościele - część z nich nie reaguje, 

pomijając sytuację taktownym milczeniem. Co jest przyczyną niestosownego 

zachowania dziecka w świątyni?  

 Wszystko zaczyna się w momencie, kiedy nie jest ono  przygotowane 
na to, by iść do kościoła. I wcale nie chodzi o gotowość związaną z wiekiem, 
albo rozwojem psychicznym. Dziecko przychodzi do miejsca, którego nie 

zna i nie rozumie. Dlaczego mama go ucisza? Dlaczego tata nie pozwala mu biegać? Dlaczego tam na ołtarzu pali się świateł-
ko? Po co świece i kwiaty? Dziecko przychodzi do miejsca, które jest mu obce. Naturalne jest, że chce je badać. U dzieci nazywa-

my to przejawem ciekawości poznawczej. Jak więc sprawić, by dziecko w kościele zachowywało powagę miejsca - pozostając 

dzieckiem? Nie ma na to jednej recepty. Ale siedem prostych rad może pomóc. 

 Pierwsza rada: wszystko zaczyna się od wieczornej modlitwy. 
Dziecko musi słyszeć o Bogu, wiedzieć, że kościół to Jego Dom.  Weź do ręki Biblię dla dzieci i przed snem poczytaj dziecku o 

Bogu. Powiedz mu, że już w niedzielę z całą rodziną pójdziecie Go odwiedzić. 

 Po drugie: wybierz się z dzieckiem do kościoła wtedy, kiedy nie będzie tam tłumu wiernych. Na przykład na poranną 
Mszę Świętą lub zostań chwile po sumie. Poproś księdza, aby pozwolił Ci wejść na chór, a może nawet zajrzeć do konfesjonału. 

Nie chodzi o to, by dziecko wszystkiego dotknęło, ale by lepiej poznało najważniejsze miejsca w kościele. Opowiedz, dlaczego oł-

tarz jest miejscem tak niezwykłym, kto mieszka w tabernakulum. Zachowuj się przy tym z należytą powagą - klęknijcie przed ołta-

rzem, spacerujcie spokojnie, przeżegnajcie się wychodząc z kościoła. Dziecko powinno dzięki Tobie poczuć świętość tego miejsca. 

 Po trzecie: Msza Święta w telewizji lub internecie - obejrzyj ją z dzieckiem. 
To doskonały sposób na to, żeby omówić z dzieckiem, co dzieje się w poszczególnych częściach nabożeństwa. Opowiedz, co ksiądz 

czyta podczas Mszy, dlaczego ludzie klękają, jakie znaczenie ma uniesienie kielicha i chleba. Naucz go modlitw i odpowiedzi na 

słowa kapłana. Dzięki temu dziecko będzie wiedziało, co się dziele w czasie Mszy i potrafiło w niej aktywnie uczestniczyć. 

 Rada numer cztery: spraw, by dziecko traktowało niedzielną Mszę, jak nagrodę. 
Niedzielna Msza to święto, wyjątkowe spotkanie z Bogiem. Już dzień wcześniej przypomnij dziecku o Mszy: "Pan Bóg cię kocha - 

jutro go odwiedzimy". Nigdy nie szantażuj dziecka: musisz iść do kościoła, bo jak nie pójdziesz, to będziesz mieć grzech, albo jak 

się będziesz źle zachowywał - zero telewizji przez tydzień! Wtedy dziecko wytworzy sobie negatywne skojarzenie. Nigdy też nie 

obiecuj dziecku nagrody, jak będzie grzeczne w kościele. Działa to dokładnie tak samo: Mszę traktuje jak przykry obowiązek, po 

którym dostanie nagrodę. 

 Po piąte: jak odwiedziny - to na galowo. 
Zwróć uwagę, w co ubieracie się do kościoła. Jeśli dziecko zobaczy, że zakłada odświętny strój - będzie czuło się wyjątkowo. A 

przecież idzie na wyjątkowe spotkanie - z samym Bogiem. 

 Szóste: bardzo ważne- kontrakt. 
W drodze do kościoła rozmawiaj z dzieckiem o tym gdzie i po co idziecie. Przypomnij mu Wasze modlitwy, przypomnij jak chodzi-

liście po kościele. Zawiąż kontrakt, czyli umów się na konkretne zasady dotyczące zachowania. Pamiętaj, że kontrakt polega na tym, 

aby obie strony podały swoje "warunki". Powiedz, że chcesz, by dziecko stało przy Tobie, było cichutko, robiło to, co Ty. Ale jed-

nocześnie zapytaj dziecko czego ono potrzebuje?  

 Siódme: Na koniec jeszcze bardzo operacyjnie: nie zabieraj do kościoła zabawek albo jedzenia.  
Nie pozwalaj się dziecku oddalać, ale też nie trzymaj go kurczowo za rękę. Niech będzie przy Tobie i bierze przykład z tego, jak 

przeżywasz spotkanie z Bogiem. Chcemy czy nie - to my jesteśmy przykładami dla naszych dzieci. Naśladują nas. Jest to więc nasza 

szansa, by przekazać im prawidłową postawę. 

  A jeśli mimo wszystko coś poszło nie tak?  

Jesteś na Mszy i Twoje dziecko zaczyna płakać lub biegać po kościele? Po pierwsze: reaguj od razu, jeśli dziecko łamie Wasz kon-

trakt. Jeśli nic nie zrobisz - dziecko nie będzie wiedziało, że jego zachowanie nie jest właściwe, albo że złamało zasady. Przypomnij 

dziecku na co się umawialiście w kontrakcie. Jeśli przegrałeś bitwę - nie trać nadziei. Wyjdź z dzieckiem na zewnątrz. Zapytaj, co 

się dzieje, że zignorowało Twoją stanowczą prośbę. Wyjaśnij mu jeszcze raz gdzie jesteście, przypomnij jakiego zachowania ocze-

kujesz. Mów spokojnie, bez podnoszenia głosu. Powiedz, że jest już na tyle duże, aby zachowywać się jak dorośli. I jeśli tylko się 

postara - na pewno mu się uda być grzecznym do końca Mszy. Dzieci potrzebują wiedzieć, że rodzice w nie wierzą! Łatwiej im wte-

dy uwierzyć w samych siebie. (na podstawie źródła internetowego - art. A. Wielczynskiej - opracowała M. I.) 



NIEDZIELA, 1 LUTEGO 2014; 4 ZWYKŁA; 
       9:30 – Za śp. rodziców + Jadwigę i + Wincentego Filarowskich w 19. rocznicę śmierci  
                                mamy - dar intencji pp. Filarowskich 
         11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                i zdrowie dla Członków Koła Żywego Różańca oraz za zmarłych ++ Członków  
           11:00 – CHRZEST - Oliwier LIS 
   11:00 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNEGO DZIECKA - Filip BIGUS 
Harrogate  16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                i zdrowie dla małżonków Krzysztofa i Danuty Dąbrowskich z okazji Srebrnego  
                                Jubileuszu Małżeństwa - 25 Rocznice Ślubu oraz dla Ich córek Magdy i Oli  
           19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne Ducha  
                                Świętego dla córki Mai Kula - dar intencji od rodziców Agaty i Pawła 
 

PONIEDZIAŁEK, 2 LUTEGO 2015; ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO; 
 10:00 – Za śp. rodziców + Antoninę i + Piotra Stanisławskich oraz siostrę + Leokadię - dar 
                               intencji od syna Tadeusza i córki 
 19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla córki 
                               Magdy w dniu Jej urodzin oraz zdrowie, szczęśliwe rozwiązanie i narodziny  
                               Jej Dziecka - dar intencji kochającej mamy Katarzyny  
WTOREK, 3 LUTEGO 2015; Wspomnienie św. Błażeja, bpa i męcz.;  
                  10:00 – Za śp. + Brygidę Donnelly - dar intencji od rodziny 
ŚRODA, 4 LUTEGO 2015; Dzień powszedni; 
                  11:00 – Za śp. + Kazię Sowińską - dar intencji pp. Leszczyńskich 
CZWARTEK, 5 LUTEGO 2015; Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.; 
 10:00 – Za śp. tatę + Jana Harężlak w 10. rocznice śmierci - dar intencji od córki Jadwigi  
PIĄTEK, 6 LUTEGO 2015; 1. MIESIĄCA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA; 
  10:00 – Za śp. synową + Karen Filarowską - dar intencji pp. Filarowskich 
  10:30 – NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
   18:30 – NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
  19:00 – Za śp. ojca + Stanisława Adamczyka z ok. urodzin - int. od uczestników pogrzebu 
SOBOTA, 7 LUTEGO 2015; Dzień powszedni; 
            8:30 – Za śp. ojca + Wojciecha Kurdziel w 19. rocznicę śmierci i mamę + Annę - dar  
                               intencji od syna Tomasza 
               V TYDZIEŃ ZWYKŁY 
  18:30 – Do Miłosierdzia Bożego za śp. Matkę Chrzestną + Małgorzatę Chojnowską - dar 
                               intencji na udział w pogrzebie w Polsce od Wojciecha Dybikowskiego z rodziną 
NIEDZIELA, 8 LUTEGO 2014; 5 ZWYKŁA; 
       9:30 – - - - - - - - - - - - - - - -   INTENCJA  WOLNA   - - - - - - - - - - - - - - - - -  
         11:00 – Za śp. przyjaciela + Allan’a Denys w 1. rocznicę śmierci - dar int. p. Teresy Geust 
Pontefract 16:15 – Za śp. wujka + Krzysztofa Słacińskiego - dar intencji od Beaty i Piotra 

           19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski Ducha  
                                Świętego dla męża Kamila z okazji 31 rocznicy urodzin i dla córki Alexii Gawrylik  
                                w dniu Jej urodzin - dar intencji od żony Anny z synem Patrykiem   

*  ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO przypada jutro - jest nazywane także świętem Mat-
ki Bożej Gromnicznej, a zarazem Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze Święte w naszym ko-
ściele o godz. 10:00 i wieczorem o 19:00. Poświęcenie gromnic podczas tych Mszy Św.  
*  ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓZAŃCA - przypada dzisiejszej niedzieli. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
3 II – św. Błażej, biskup Sebasty w Armenii i męczennik z IV wieku (wspomnienie obowiązkowe); 

5 II – św. Agata, dziewica i męczennica z czasów cesarza Decjusza (wspomnienie obowiązkowe);    

6 II – święci męczennicy japońscy Paweł Miki i Towarzysze z XVI wieku (wspomnienie obowiązkowe).  

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    N A B O Ż E Ń S T W 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 



*  1. PIĄTEK MIESIĄCA KU CZCI NSPJ - przypada w tym tygodniu 
*  ODWIEDZINY CHORYCH PARAFIAN odbędą się w tym tygodniu wg ustalonego porząd-
ku. Rodziny i opiekunów chorych prosimy o zgłoszenia w zakrystii nowych chorych Parafian.  
*  POGRZEB ŚP. JANINY TOMAS - która zmarła w piątek 30 stycznia w wieku 86 lat zaopa-
trzona świętymi Sakramentami Kościoła - odbędzie się w naszym kościele parafialnym we wtorek 10 
grudnia o godz. 12:00. Rodzinie śp. zmarłej naszej Parafianki składamy 
serdeczne wyrazy współczucia, polecając śp. zmarłą nasza siostrę mo-
dlitwie wiernych. 
*  ZMARŁ ŚP. ANTONI WINNIK - najstarszy nasz Parafianin, 
w sobotę 31 stycznia w wieku 98 lat zaopatrzona świętymi Sakramenta-
mi Kościoła. Córce i synom oraz całej rodzinie śp. zmarłego naszego Parafianina składamy serdeczne 
wyrazy współczucia, polecając śp. Antoniego modlitwie wiernych. 
 

LEKTORZY:  - przypominamy, że od Adwentu obowiązuje cykl czytań „B”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela     1.02.15   g. 9.30 – rodzina  pp. Biedka                     *   g. 11.00 –  A. Dębska & H. Rożkowiec 
Niedziela     8.02.15   g. 9.30 – T. Tosta i M. Epstein        *   g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
Niedziela   15.02.15  g. 9.30 – A. Sztyrbicka i B. Malach    *   g. 11.00 –  M. Ions & Patriae Fidelis 
Niedziela   22.02.15  g. 9.30 – Rodzina pp. Epstein   *   g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela     1.03.15      g. 9.30 – J. Epstein i J. Lesiak            *   g. 11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska  
 

*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie 
na probostwie - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 

 

*  KURS ALFA W NASZEJ PARAFII TRWA - W SOBOTY - O GODZ. 18:00 - Kurs Alfa to 10 spotkań, skła-
dających się z 3. elementów. 1/ POCZĘSTUNEK; 2/ KRÓTKA KONFERENCJA; 3/ DYSKUSJA na 
koniec spotkania, gdzie można podzielić się myślami i pytaniami. W skali światowej Alfę prze-
szło już 24 miliony osób w 169 krajach w 112 językach. Najlepszą rekomendacją Kursu są świa-
dectwa Tych, którzy w nich uczestniczyli  nierzadko po kilka razy - znaleźć je można razem ze 
wszystkimi informacjami o kursie na stronie - www.wspolnotatalitha.org w zakładce „Kurs Al-
fa”. Również znaleźć tam można wypowiedzi biskupów, artykuły, filmiki i wiele innych mate-
riałów o kursie. ZAPRASZAMY! 

 OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej Parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 

25/01/15  + Kopertki - £ 148-75p. +  Ofiary Gift Aid - £ 219-46p.  +  na tacę - £ 443-36p.  + Biuletyn - £ 24-06p. 
 

*  PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE CHARYTATYWNE RODZINY W POLSCE Kochani! 
Po raz kolejny składam ogromne dzięki za wszystko co zrobiliście. Dzięki Wam - ludziom  z wielkim 
sercem zebraliśmy uwaga! 90 KG żywności. Wszystko zapakowane zostało w 3 kartony  po 31 kg, któ-
re  w piątek 30 stycznia kurierem zostaną zabrane do Polski. Wcześniej zebraliśmy - £ 233-00p. w ka-
wiarence. Dziękuję nauczycielom, rodzicom i dzieciom z polskiej szkoły którzy poprzez gest dobrej wo-
li uczą dzieci tak ważnych wartości w życiu. Dzięki raz jeszcze Patriae Fidelis za duży wkład w akcję 
oraz wszystkim, którzy włączyli się  zarówno materialnie, rzeczowo jak i duchowo. Nie może również 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2015 OTWARTA  - Prosimy Parafian o skła-
danie intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Św.  
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczo-
rem. Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – SESJA ZIMOWA 2015 – ROZPOCZNIE SIĘ 
W SOBOTĘ 21 LUTEGO O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.1 

godz. 17:00 – 1. Konferencja – TAJEMNICA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA,  
godz. 18:15 – 2. konferencja  – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.I w kawiarni ośrodka 
        W NIEDZIELĘ 22 LUTEGO O GODZ. 18:00 W NASZYM KOŚCIELE - cz.2 
godz. 18:00 – 3. Konferencja – ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO cz.II, a po Mszy Świętej 
godz. 20:00 – 4. konferencja – PRZYMIOTY MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 

S E R D E C Z E  +  P O D Z I Ę K O W A N I A  +  B Ó G  Z A P Ł A Ć 



zabraknąć podziękowań dla Księdza Proboszcza za słowa wsparcia które jakże trafnie dochodzą do 
naszych serc oraz dziewczyn pracujących ze mną w kuchni czyli Dorotki, Małgosi, Wandzi pomysło-
dawczyń całej akcji Gdyby nie one nie wiem czy starczyło by mi sił. "Boleść dzielona jest połową bole-
ści a radość dzielona podwójną radością" Dziękuję raz jeszcze - Renata Wroniecka z Rodziną.  

*  DAY  CENTRE  - zaprasza Seniorów Parafii każdej środy na spotkanie towarzyskie i obiad. 

ZABAWA KARNAWAŁOWA W DZIEŃ ŚW. WALENTEGO 
Zapraszamy serdecznie na zabawę karnawałowa 14 lutego. Zagra 
polska grupa z Shefield "polonium". Bawimy się od 19:45 do pół-
nocy. Bilety dla dorosłych 5.00-GBP, dla dzieci z naszej szkoły bez-
płatne, dla dzieci powyżej lat 5 spoza szkoły - 3.00-GBP. Bilety do 

nabycia w sklepiku parafialnym. Zapraszamy serdecznie. 
Harcerze zapraszają do kawiarenki na pyszne wypieki i ciasta. Tym samym serdecznie proszą o wsparcie akcji 
zbierania funduszy na uatrakcyjnienie kręgu ogniskowego. O tym jak ważna częścią tradycji harcerskiej jest 
ognisko wiemy wszyscy. Jest ono jego symbolem, ucztą kulturalna w blasku ognia. Ognisko stanowi cenny in-
strument wychowawczy instruktora poprzez duchową treść gawędy, kontynuację tradycji i patriotyzmu. Ogni-
sko harcerskie, kształtowane omal przez stulecie, zdołało wrosnąć w tradycję narodową, wszystko wskazuje 

na to, że tradycje ogniskowe są w znacznym stopniu oryginalne, piękne i nie zostały zapoży-
czone ze światowego skautingu, który jak się wydaje - jest mniej skłonny do zachowania w 
tej dziedzinie raz ukształtowanych form. Do gorących próśb harcerzy dołącza się sympatyzu-
jąca z naszą drużyną całym sercem Prezes Parafii:-)  

Nasz sklepik prowadzi zamówienia na pączki, które będzie można nabyć we 
środę przed TŁUSTYM CZWARTKIEM. Zamówienia należy składać do niedzieli 8-go lutego 
*  POLSKA SZKOŁA W HARROGATE POSZUKUJE NAUCZYCIELA do nauczania dzieci 

od 7. roku życia. Chętnych prosimy o kontakt z Dyrektorem Polskiej Szkoły w Harrogate 
p. Teresą Aksamit-Hollingworth. Prosimy wysyłać zgłoszenia na e-mail: t.aksamit-
hollingworth@leedsbeckett.ac.uk lub o kontakt telefoniczny: 07863710550 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA SPOTKANIA RODZICÓW Z DZIEĆMI W KAŻDY WTOREK 10 -11:30  
NA DUŻEJ SALI NASZEGO OŚRODKA. WSZELKIE PYTANIA PROSIMY ZGŁASZAC DO ORGANIZATORKI  

DELFINY PIORO POD NUMEREM 07850044947. 

 

PONIEDZIAŁEK - 2.02.2015r. - LEEDS  LS 11 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie 
lub osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
WTOREK - 3.02.2015r. - LEEDS  LS 14 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub oso-
biście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
ŚRODA - 4.02.2015r. - LEEDS  LS 10 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobi-
ście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
CZWARTEK - 5.01.15r. -  LEEDS  LS 16 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę tel. lub czynimy to 
osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie; 
PIĄTEK - 6.01.15r. - nie ma odwiedzin kolędowych - 1. PIĄTEK MIESIĄCA KU CZCI NSPJ 
 

PONIEDZIAŁEK  -  9.01.15r.  -  LEEDS  LS 7 - “nowe adresy”;  - Ks. umawia się na wizytę tel. lub czynimy 
to osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie; 
WTOREK - 10.01.2015r. - LEEDS  LS 8 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub oso-
biście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
ŚRODA - 11.01.15r. - LEEDS  LS 9 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobi-
ście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
CZWARTEK - 12.01.15r. WAKEFIELD & OSETT- “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę tel. lub czyni-
my to osobiście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 
PIĄTEK - 12.01.14r. - LEEDS  LS 17 - “nowe adresy”; - Ks. umawia się na wizytę telefonicznie lub osobi-
ście w zakrystii po Mszach Św. na konkretną nawet godzinę, aby rodzina była w komplecie 

K O M U N I K A T Y 

odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda 2015 
* Trwają. Plan odwiedzin będzie podawany sukcesywnie w „Biuletynie”          * 
ROZPOCZĘCIE - godz.13.00                  +                    ZAKOŃCZENIE – do  godz. 20.30  


